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μέσοι όροι κυβικών



‣  Παρέχει μια ολοκληρωμένη καταγραφή και 
παρακολούθηση των Παροχών, των Υδρομέτρων 
καθώς και των καταναλωτών.

‣  Υποστηρίζει ένα πλήρες σύστημα εισπράξεων  
και δημιουργίας Χρηματικών Καταλόγων,  
με άμεση διασύνδεση με το σύστημα Λογιστικής  
και Οικονομικής Διαχείρισης.

‣  Διαχείριση ενδείξεων με ευρύ φάσμα δυνατοτήτων 
και λειτουργιών.

‣  Δυνατότητα παραμετροποίησης της τιμολογιακής 
πολιτικής, με ευέλικτους συνδυασμούς χρεώσεων. 

‣  Υποστηρίζει και αξιοποιεί πλήρως την τεχνολογία  
Bar Code σε συνδυασμό με την Ταχυπληρωμή  
των Ε.Λ.Τ.Α.

‣  Υποστηρίζει φορητές συσκευές καταμέτρησης 
ενδείξεων Υδρομέτρων και Αναγνώστες Γραμμωτού 
Κώδικα (Bar Code Readers).

‣  Υποστηρίζει την διαδικασία πληρωμής εισπράξεων 
μέσω συστήματος ΔΙΑΣ.

ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
‣  Καταχώρηση ολοκληρωμένου αρχείου των 

υδρομέτρων, με στοιχεία όπως κωδικός υδρομέτρου, 
διαδρομή, κατάσταση, φορά μετρητή υδρομέτρου, 
στοιχεία διεύθυνσης κοκ.

‣  Πλήρως ενημερωμένη καρτέλα με τα στοιχεία των 
καταναλωτών – ενοικιαστών, καθώς και δυνατότητα 
διασύνδεσης με τον συναλλασσόμενο του συστήματος 
της Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης.

‣  Δυνατότητα προβολής Διακοπών, Επανασυνδέσεων, 
Ενδείξεων, Αιτήσεων, Εισπράξεων, Διακανονισμών, 
Ιστορικού Αλλαγών υδρομέτρου ή καταναλωτών.

‣  Πλήρη Διαχείριση: Διαδρομών και Θέσεων 
Υδρομέτρων, σε αρχείο όπου περιέχονται όλες  
οι καταχωρημένες διαδρομές των Υδρομέτρων  
με όλα τα Υδρόμετρα μιας συγκεκριμένης διαδρομής 
ταξινομημένα. 

Πλήρης διαχείριση των λειτουργιών των Δημοτικών Επιχειρήσεων  
Ύδρευσης & Αποχέτευσης ή των Υπηρεσιών Ύδρευσης των Δήμων

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
‣  Πλήρης προβολή του μητρώου των υδρομέτρων, με 

παρακολούθηση  
νέας και προηγούμενης ένδειξης, ημερομηνίες 
προηγούμενων και νέων μετρήσεων και άμεσων 
χρεώσεων κυβικών.

‣  Δυνατότητα εύρεσης προβληματικών εγγραφών, με 
βάση προηγούμενες μετρήσεις.

‣  Δυνατότητα χρέωσης μέσων όρων κυβικών, με βάση 
προηγούμενες καταναλώσεις.



ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ -  
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ - 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

‣  Δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμών, μαζικά ή 
μεμονωμένα ανάλογα με την διαδρομή, το δημοτικό 
διαμέρισμα κοκ.

‣  Δυνατότητα έκδοσης διορθωτικού, ακυρωτικού και 
εκπτωτικού λογαριασμού.

‣  Δυνατότητα παρακολούθησης και δημιουργίας 
αιτήσεων ανάλογα με το είδος τους.

‣  Δημιουργία μερικής ή ολικής είσπραξης. 
•  Δυνατότητα Είσπραξης Λογαριασμού  

με χρήση BarCode 
‣  Δημιουργία έκδοσης Χρηματικών Καταλόγων με 

άμεση διασύνδεση με το σύστημα Λογιστικής και 
Οικονομικής Διαχείρισης.

‣  Δημιουργία διακανονισμών με βάση αριθμών δόσεων 
ή ποσού δόσεων. 

‣  Δημιουργία χρέωσης και επιστροφής εγγύησης.
‣  Δυνατότητα εξαγωγής αρχείου προς τα ΕΛΤΑ για 

έκδοση των λογαριασμών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΒΛΑΒΕΣ
‣  Χρεώσεις με βάση τις Κατηγορίες Τελών που είναι 

πλήρως παραμετροποιήσιμες με αποδόσεις Τελών ως: 
πάγιο ποσό, ποσοστό χρέωσης αποχέτευσης, χρεώσεις 
ανάλογα με τα τ.μ. του ακινήτου κοκ. ή οποιοσδήποτε 
συνδυασμός των χρεώσεων αυτών.

‣  Συσχέτιση των τελών με τους κωδικούς της λογιστικής 
και των σχετικών κωδικών για το ΦΠΑ.

‣  Αναλυτικό μητρώο παρακολούθησης Βλαβών.
‣  Εκτυπώσεις με πλήθος έτοιμων φορμών για: έκδοση 

λογαριασμών, πίνακα υδρομέτρησης, καταστάσεις 
χρεώσεων, ειδοποιητηρίων, χρηματικών καταλόγων, 
σημειωμάτων και απεριόριστη δυνατότητα 
δημιουργίας νέων ανάλογα με τις ανάγκες του 
Οργανισμού.



από το 1993 στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης
γιατί ξεχωρίζουμε…

‣  Είμαστε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορι-
κής, με 20ετή εμπειρία, αποκλειστικά στο Δημόσιο Τομέα.

‣  Συνεργαζόμαστε σε όλα τα επίπεδα της Δημόσιας Διοίκησης και έχουμε υλοποιήσει με από-
λυτη επιτυχία ορισμένα από τα μεγαλύτερα έργα πληροφορικής.

‣  Με ισχυρή οικονομική βάση, βαθιά γνώση του θεσμικού πλαισίου, της αγοράς και της τεχνολο-
γίας, στοχεύουμε στη συνέπεια, την ποιότητα και την αξιοπιστία.

‣  Διαθέτουμε το μέγεθος, τα προϊόντα, την τεχνολογική υπεροχή και τη στελεχιακή διάρθρωση, 
ώστε να αναλαμβάνουμε και να υλοποιούμε σύνθετα και υψηλής δυσκολίας έργα.

‣  Συνθέτουμε τις λύσεις μας με βασικό κριτήριο την πλήρη κάλυψη των επιχειρησιακών λειτουρ-
γιών των Φορέων και την εξυπηρέτηση των Πολιτών και των Επιχειρήσεων.

‣  Επενδύουμε συνεχώς σε μακρόχρονες σχέσεις εμπιστοσύνης. 

‣  Παρακολουθούμε διαρκώς τις εκάστοτε ανάγκες των πελατών και προβλέπουμε τις μελλοντικές.

‣  Πιστεύουμε στον αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκη-
σης και τον υποστηρίζουμε με λύσεις πληροφορικής που τον ενισχύουν.

‣  Είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι στην αντίληψη ότι η πληροφορική είναι εργαλείο του 
Φορέα για το αποτέλεσμα σε επίπεδο υλοποίησης δράσεων και επίτευξης στόχων και δεν 
αρκούμαστε στο ελάχιστο της ικανοποίησης των απαιτήσεων του Θεσμικού Πλαισίου.

‣  Για εμάς τα εργαλεία και οι εφαρμογές Πληροφορικής δεν ολοκληρώνουν το ρόλο τους όταν 
ο Φορέας έχει απλά αποτυπώσει ηλεκτρονικά τις πράξεις του και μπορεί να αξιοποιήσει την 
πληροφορία. Αρχίζουν από εκεί και αποτελούν βασικό αρωγό στην προσπάθεια επιχειρησιακής 
ανάπτυξης και στην επίτευξη απτών και μετρήσιμων στόχων.

‣  Θεωρούμε όχι μόνο ευπρόσδεκτη, αλλά απαιτούμε κάθε καλόπιστη κριτική που θα συμβάλει 
στη βελτίωση των προϊόντων μας και των υπηρεσιών μας.

‣  Επιμένουμε στις συνεχείς προσπάθειες για τη δημιουργία θετικής προοπτικής ακόμη και σε 
δύσκολες περιόδους.

Θεσσαλονίκη 
Μοναστηρίου 125, TK 54627 
T 2310 590100 F 2310 518757

sales@ots.gr

αΘηνα 
Πάτμου 12, TK 15123 Μαρούσι 
T 210 6872900 F 210 6872929

www.ots.gr 


